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2  الرحيلي سليمان الشيخ لفضيلة 

 

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  ،الحمد هلل، نحمده إن  

وأشهد أن ال إله إال  .ن يضلل فال هادي لهاهلل فال مضل له، وم   ين يهدسيئات أعمالنا، م  

 .اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن  محمدًا عبده ورسوله

 .[ ٢٠١: آل عمران] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ 

 . [٢: النساء] چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ 

 .[ ٠٢ - ٠٠: األحزاب] چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 :أما بعد

، وشر األمور محدثاهتا،  أحسن الحديث كتاب اهلل، وخير الهدي هدي محمد   فإن  

 .وكل  محدثة  بدعة، وكل  بدعة  ضاللة، وكل  ضاللة  يف النار

أواًل وآخًرا وظاهًرا وباطنًا  -عز وجل–إنني أشكر اهلل  واألخوات؛ ثم أيها اإلخوة

فني بلقاء طالب العلم على هذا اللقاء، وعلى أن شر 
( ) . 

–على أن جعل اجتماعنا على العلم الذي يحبه اهلل  -سبحانه وتعالى–كما أشكره 

 .ويرضاه -عز وجل

الخيمة على عنايته ثم أشكر صاحب السمو سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس 

 .ومن أوجه عنايته بالقرآن هذه الجائزة المباركة مه هبذا الشأن العظيم،بالقرآن واهتما

كما أشكر مجلس الهيأة على هذه الفعاليات الطيبة المباركة، وعلى حسن الرعاية 

 .والتنظيم

                                                           

 .هـ٢341ربيع الثاين من عام ١٠تاريخ ، بضمن فعاليات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم درس األولهذا ال(  ٢
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 . كما أشكر اإلخوة جميًعا على حرصهم واهتمامهم وحضورهم

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكتب لهم ما يرجون،  -عز وجل–وأسأل اهلل 

لون، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرهم عند لقاء رهبم  سبحانه –وأن يعطيهم ما يؤمِّ

 .-وتعالى

سبحانه -ق بكالم اهلل نه متعلِّ علم التفسير؛ أل: عتني به اإلنسانثم إن  أشرف علم ي

 .ق بكالم اهللقه، والتفسير متعلِّ بشرف متعل  العلم ي شُرف : والعلماء يقولون، -وتعالى

  .-تعالى–تالوة كتاب اهلل  :أفضل ما يشغل اإلنسان به نفسه والمعلوم أن   

 :لها ثالثة أركانوالتالوة 

 .إقامة اللفظ -

 .وإدراك المعنى -

 .تلووالعمل بالم   -

 :إن  تالوة القرآن ثالثة": ولذلك يقول العلماء

 .تالوة األلفاظ -

 .المعاين وةوتال -

 .لوتالوة العم -

 .ها تدخل يف باب التالوةهنا كل  أأي  

 القرآنفإن   -عز وجل–ب به اإلنسان إلى اهلل تقر  عظم ما ي  أوإدراك معاين القرآن من 

 .ل بهم  لُيعم  ن ث  لُيتدب ر ولُتعل م معانيه، وم   -عز وجل–ه إنما أنزل

د الشريف؛ق هبذا الم  تعل  نا اليوم يودرُس  إذ أنه كما سمعتم يف أصول  وكلي ات من  قص 

 .أصول التفسير وكلياته

عز –رحمه اهلل –الرحمن بن ناصر بن سعدي  وهذه الرسالة التي معنا للشيخ عبد

عام ألف وثالثمائة وسبعة من  -رحمه اهلل–، وهو من  علماء القصيم، وقد ُولد -وجل
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ه ه ورعت  ت  ل  ف  وهو ابن سبع سنين، وك   الهجرة، وتوفيت أمه وهو ابن أربع سنين، وتويف أبوه

غره كان ا واعتنت به عناية عظيمة؛ وذلك أله أكثر من أوالدهوالده، وأحبت   ةزوج نه من ص 

ظهر عليه الصالح والنبوغ، وقد ذكر المرتجمون له أنه ما رآه أحد إال أحب ه، رحمه اهلل ي  

 السنة الثانية عشر من عمره وأكب  وهو دون غر رحمة واسعة، وأكب  على العلم من الصِّ 

، وكتب -رحمه اهلل–ما على كتب الشيخين؛ شيخ اإلسالم ابن تيمية وال سي   ؛على العلوم

 .-اهللرحمه –شيخ اإلسالم ابن القيم 

ذ عليه إنه تتلم  : وقد ظهر نبوغه وظهر علمه من الصغر؛ ولذلك يقول المرتجمون 

بالتأليف يف العلوم، وكان  يهتم  -حمه اهلل عز وجلر–وصار شيًخا ألسنانه، وكان  ،أقرانه

 .شتى عالًما مشارًكا يف علوم  

–ومما يميِّز كتابات الشيخ . علم التفسير: هبا ىالعلوم التي كانت له عناية كرب ومن

ن كتاب علم يكتب فيه بقواعده وأصوله، وبيان كلياته، فما م   أنه يهتم يف كلِّ : -رحمه اهلل

إال وتجد فيه العناية الفائقة باألصول  -رحمه اهلل عز وجل–كتبه الشيخ ابن سعدي 

تيسير الكريم الرحمن يف )والقواعد لهذا الفن، ومن ذلك التفسير، فإنه كتب كتابه التفسير 

ر القرآن تفسيًرا جزاًل يف معانيه، سهاًل  ،(تفسير كالم المنان ن أفضل لفاظه، فهو م  أ يف وفسِّ

 .الكتب التي يقرؤها طالب العلم يف التفسير

التقريرات لألصول اإلشارات والشيخ يهتم ب أن   هذا الكتاب وجدت   وإذا قرأت  

 .والقواعد

–ولم يكتبها الشيخ عبد الرحمن  ،مستقلةً  وهذه الرسالة التي بين أيدينا ليست رسالةً 

فا مستقاًل  -رحمه اهلل  .من هذا التفسير واسُتل ت  ؛ بل كتبها يف ضمن تفسيره، مؤل 

ه المتعلقة عض مؤلفاتبأنه كان يكتب  :ن لطيف ما ُيذكر عنهم   -رحمه اهلل–والشيخ 

ره، فكان يكتب ولتدب   ،وذلك لكثرة تالوته للقرآن يف رمضان بالقرآن يف شهر رمضان؛

 مضان، ومنو القرآن يف شهر رأقة بالتفسير وهي متعلِّ  -بعضها ع  ب  التي طُ -فات بعض المؤل  



    
 

 

    5  وُكلِّيات الّتفسيِر أصوِل ِمن وكلّياٍت أصوٍل شرِح من األول الدرس 

من  يسيرة   يف رمضان وأيام  ( القواعد الحسان يف تفسير آي القرآن)أنه أل ف كتاب ذلك 

 .شوال

ما  إن لم يكن كل  -ما يف هذه الرسالة  يف الحقيقة فيه أكثرُ  (القواعد الحسان)وكتاب 

ب يف وع  وكتاب القواعد الحسان أكثر وأ   يف القواعد الحسان،هو  -يف هذه الرسالة

 .التفصيل من هذه الرسالة

ط ضب  ما ي  عظم إن  أ": والعلماء يقولون. كلياتهذه الرسالة ذكر فيها الشيخ أصواًل و

ن م  ": ، وذلك كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية"هأن يعرف كليات   :العلم   لطالب العلم  

الجزئيات؛ ألن  نضب ط له ت   اإلنسان إذا عرف الكليات ؛"الجزئيات ط  ب  الكليات ض   ط  ب  ض  

العلم ينضبط  فإذا ضبط هذه الكليات فإن   ؛الكليات يدخل تحتها مسائل كثيرة وصور كثيرة

 .له

العلماء  لسانجمع أصل، واألصل يف : األصول ؛"أصول وكليات": عندما نقول

 :ىيأيت بمعن

 .أصل المسألة من الكتاب والسنة: -مثاًل –فيقولون الدليل،  -

ب؛ فيقولون: يت بمعنىأوي- ب : المستصح  األصل الطهارة؛ يعني األمر المستصح 

 .الطهارةهو 

ح، الر  : ويأيت بمعنى- اجح يف ن  الر  أالحقيقة، يعني  :األصل يف الكالم :يقولونفاج 

 .الحقيقة :مالكال

ة، يعني :األصل: القاعدة المستمرة، فيقولون: ويأيت بمعنى- القاعدة  أن   براءة الذم 

ة :المستمرة  .براءة الذم 

 .ويأيت بمعنى ما ُيقاس عليه-

 .القواعد المستمرة: والمراد باألصول هنا يف كالم الشيخ
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من  رجع إليها كثير  رق والضوابط التي ي  بيان الط  : المراد هبا هنا إذن؛ ما هي األصول؟

 يُ  حكم   :فهي ،اآليات
 
 .هم التفسيرعين على ف  كلي

ط لك ضب  هم كالم اهلل وي  ف   عليكإن أردت  أمًرا ييسر  ؛يا مسلًمايعني يا طالب العلم 

 .جوامع التفسير فعليك هبذه األصول

دخل تحته ما ي  : ي، وهي بالجملةجمع كلِّ  :-كما يقولون–فالكليات  ؛وأّما الكليات

 .جزئيات

ر بكل  صلُ ما ي  : خرىأارة بأو بع  ي؛ ألنه المؤمنون يف الجنة؛ هذا كل  : ، فمثاًل ح أن ُيصد 

 . المؤمنين يف الجنة، فهذا كلي كل  : يصلح أن نقول

 :وهي نوعان ؛جوامع القرآن: تالكلياـخ هنا بيومراد الش

الجوامع الكربى التي دعا إليها القرآن واهتم هبا القرآن؛ كالتوحيد وصدق  -٢

 .محمد 

ر ذكرُ ع الكلمات الجوام  : وع الثايننلوا-١  :القرآن، مثلها يف للخير التي قد تكر 

ر ذكرُ جمع الخير وت  فهذه كلمات ت   ؛التقوى، اإلصالح، الصدق، الرب  .ها يف القرآنكر 

ا أهنا: إذن الكليات  :هي الجوامع، فإم 

 .ر كالتوحيدما اعتنى به القرآن عناية كربى وتكر   -

 .ها يف القرآنر ذكرُ أو الكلمات التي جمعت أنواع الخير وتكر   -

ين نمر  على ما نستطيع يف هذين الد  نحن سنحاول أن و هذه الرسالة ونحاول  منرس 

 .فهمهاأن ن  

  و سياق النهي أو أالنكرة يف سياق النفي ): -رحمه اهلل–يقول الشيخ

، وأمثلة ذلك كثيرة،  د المضاف ي عم  ، وكذلك المفر  االستفهام أو سياق الشرط تعم 

 ت  فأثب   ؛ا إلى معرفةا مضافً مفردً  بعد المذكورات أو وجدت   واقعةً  فمتى وجدت  نكرةً 

 . (جميع ما ورد يف ذلك اللفظ
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 :هذه يا إخوة قواعد يف التفسير

  .النكرة يف سياق النفي تعمّ : أولها

: مثل ؛م الدال  على غير معي ن يف جنسهاالس: النكرة: العلماء يقولون هي النكرة؟ فما

 :لك ا وأقولفعندما أعطيك شيئً  .ولكنه ال يدل على معي ن ؛يدل ،ل نكرة، اسمُج ل، ر  ُج ر  

م رجاًل  م أي  ح أن تُ صلُ جل؛ في  عيِّن لك الر  لم أُ ؛ أكر   .فهذا نكرة ؛رجل كر 

ن تخترب أإذا أردت  يعني  ."أل"ل دخول قب  أهنا ت   :عالمة النكرة: ويقول العلماء

 .ها فهو نكرةل  ب  فإن ق   ؛"أل"عليها  ل  دخ  أ   ؛النكرةالشيء هل هو 

 "أل"ل عليها دخ  نُ  نريد نعرف هل هي نكرة؟ "فرس"كلمة  إلى -مثاًل –فعندما نأيت 

  .يصح هذا؟ يصح؛ إذن هي نكرة ؛الفرس: فنقول

فإهنا ال تصلح، ال  ؛"أل"يها ل علدخ  وأردنا أن نُ  "لفرسا"إلى  -مثاًل -لكن لو جئنا 

 .فهذا ليس نكرة ؛الـالفرس: ن نقولأيصح 

اللة على عدم ؛ يعني النكرة يف معر  (النكرة يف سياق النفي) :الشيخوقول  ض الد 

العموم  "تعم"؛ (النكرة يف سياق النفي تعم  )الداللة على عدم الوقوع، : النفي ألن   ؛الوقوع

 .فهذا معنى النكرة يف سياق النفي تعم.ح لهصلُ ا ي  م  استغراق الشيء ل  : عند أهل العلم

 .هو طلب عدم الوقوع: والنهي( أو سياق النهي)

 "فال"(2)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ :فمثال النكرة يف سياق النفي

 ال ت   نفس   نفس، فكل   كل   نكرة، فتعم   "نفس"نفي، 
 
يف  ة أعين  ن قر  للمتقين م   علم ما ُأخفي

على وجه  -وتعالى سبحانه–ه اهلل لعباده المتقين يف الجنة إال اهلل د  فال يعلم ما أع، الجنة

 .الكمال واإلحاطة

                                                           

 ٢٠: السجدة(  ١
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، نفوس ءنبيانفس المخلوقات جميًعا، نفس األ  چ ڻ  ڻ  ڻچفيدخل هنا يف 

 .ها تدخل يف هذا النفيالمالئكة، كل  

هذا  "ال تدخلوا"( )چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ : قوله تعالى ومثال النهي

 .هذه نكرة، غير بيوتكم "بيوًتا"هني، 

 .نه نفي للشيء شرًعاأل ؛معنى النفيالنهي فيه : العلماء يقولون

  ؛ال تصلي وأنت غير طاهر  : قلُت لكفإذا 
 
ا، فلو صليت  فيه معنى النفي شرعً  هذا هني

لكن  ؛لم تصلِّ شرًعا؛ وإن وقعت  الصالة حقيقة من حيث الصورة كوأنت غير طاهر فأن

، ولذلك العلماء "النهي نفي للشيء شرًعا": العلماء يقولمن حيث الشرع لم تقع، لذلك 

النكرة "ا على قاعدةدً لماذا؟ اعتما ؛النكرة يف سياق النهي تعم:ال يذكرون قاعدة -غالًبا–

 .شملت أيًضا النهي "النكرة يف سياق النفي" :، فإذا قلنا"يف سياق النفي تعم

على العموم حتى ازدادْت داللتها  "ِمن"والنكرة يف سياق النفي إذا دخلت عليها 

: يعني لو قلُت  .الجنستفيد استغراق كما يقول العلماء  "م ن"؛ ألن  تصبح نًصا يف العموم

: لكن هذا يقول العلماء ؛جلر   فتعم كل   نكرة يف سياق النفي "جلالر  "جل، ما جاءين ر  

 .ما جاءين رجل  بل رجالن، فيصح هذا: ؛ فيصح أن أقول"ظاهر"

قطًعا ما جاءين يعني فهذا نصٌّ يف العموم؛  ؛"جلن ر   م  ينما جاء": لكن إذا قلت 

ا  ؛ما يصح ؛"جالنجل بل ر  ن ر  ما جاءين م  ": يصح يف اللغة أن تقول الف ؛رجل ألنك لم 

 .مجيء الرجل مطلًقا، وهذا يعم جميع الرجالعدم ؛ قطعت  ب"ما جاءين من رجل": قلت  

ل، وقد  :إذن؛ هنا فائدة النكرة يف سياق النفي قد تكون ظاهرة يف العموم؛ يعني تحتم 

 .تملحتكون نًصا يف العموم؛ يعني ال ت

دت م   رة؟متى تكون ظاه ر معها "م ن"ن إذا تجر   ."م ن"، إذا لم ُتذك 

                                                           

   ١٠: لنورا(  4
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ٱ  ٻ  ٻ  چ : -عز وجل–قول اهلل ك؛ "نم  "إذا ُذكرت معها  ؟اومتى تكون نص   

ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ 

 .فهي نصٌّ يف العموم ؛"نم  "نكرة يف سياق النهي، ودخلت عليها  "نذير"فهنا  (4)چٹ

 : ، ومنها، ذكرنا مثااًل وأمثلة النكرة يف سياق النفي يف القرآن كثيرة

هذا نفي،  "ال تملك"( ) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  چ  :-عز وجل–قول اهلل 

يف ذلك فتعم كل نفس، ال تخرج منها نفس، ال يملك أحد من المخلوقين  ؛نكرة "نفس"

 ،األنبياء جميع الناس، تعم   األب ألبنائه، وتعم   االبن ألبيه، وتعم   ا، تعم  ألحد شيئً اليوم 

هذه  "اشيئً "نفس،  كل   فتعم   ؛هذه نكرة چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  چ المالئكة،  وتعم  

 .-سبحان هوتعالى–ه هلل مر كل  فتعم كل شيء، فاأل ؛نكرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       چ : -عز وجل–وكذلك قول اهلل 

–أحد فال يكشف الضر إال اهلل  فهذا يعم كل   ؛هذه نكرة "كاشف"نفي،  "فال"(6)چپڀ

رفع وإن شاء  ،ن كان دون اهلل فإنما هي أسباب، إن شاء اهلل نفع هبا، وم  -سبحانه وتعالى

 .-سبحانه وتعالى–إال اهلل  هإن أصابه ضر ال يكشفه عننفع، حتى النبي ال عنها

 أن  ، و-سبحانه وتعالى–قلب باهلل ا بتعليق الوهذا العموم يعطي المؤمن يقينً 

 .-سبحانه وتعالى–إنما هي من اهلل األسباب 

كم أن  : ولذلك يقول العلماء  ر، مع  النبي  م ن ح  كان يحافظ على   النبي  ن  أُسح 

 ،أن يعلم العباد أن  األسباب بيد اهلل: نسان من الضرظ هبا اإل، واألذكار أسباب ُيحف  األذكار

 .وهذا كثير يف القرآن. فإن شاء عط لها فلم تنفع ؛وبأمر اهلل

  

                                                           

  ١4: الزخرف(  3

  ٢١: االنفطار(  1

 ٢٠٠: يونس(   
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 : ن أمثلة النكرة يف سياق النهيومِ 

هذا  "وال تشركوا"( )چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ: -عز وجل–قول اهلل 

سبحانه –إال اهلل  شيء، فال معبود حقٌّ  كل   نكرة يف سياق النهي؛ فتعم   "شيئا"هني، 

تعم،  ،ما يدخل فيها والحيوانات والمالئكة؛ كل   هنارالبشر والحجر واأل ، تعم  -وتعالى

نواع الشرك؛ الشرك األصغر، والشرك األكرب، والشرك أوأيًضا تشمل . فنفي للشرك مطلًقا

ڳ  ڱ   چ: -عز وجل–ن أين؟ من عموم قول اهلل ها تدخل يف هذا النهي، م  الخفي، كل  

 .فتعم   ؛؛ فهذه نكرة يف سياق النهي چ  ڱ  ڱڱ

هني،  "فال تدعوا"(8) چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : وكذلك قول اهلل

 .بشر أو مل ك؛ فإنه يدخل يف هذا العموم نكرة؛ فتشمل كل   "أحدا"

ڳ   چ: يف الشرك قال -عز وجل–اهلل  بعض أهل العلم؛ وهي أن  وهنا لطيفة ذكرها 

 ألن  : قالوا ؛ چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : وهنا قال ،چ  ڱ  ڱ  ڱڱ

الشرك وقع حتى يف األحجار واألشجار وغير ذلك، والدعاء يف الغالب إنما يكون لمن فيه 

يف  -عز وجل–والمالئكة؛ فقال اهلل  ،ولياءواأل ،كاألنبياء ؛د تعظيمهمالذين ُيعتق   ؛روح

 .چ  ڱڱ  چ: ا يف الشرك فقالوأم  ،  چڇ   چ الدعاء

 .-كما تعلمون–هو االستعالم  :واالستفهام .تكون النكرة يف سياق االستفهام وقد

 .تعم: وبعض العلماء يرى أن  النكرة يف سياق االستفهام مطلًقا -

 .سياق االستفهام اإلنكاريكانت يف وبعضهم يرى أهنا ال تعم إال إذا  -

د به اإلنكار أو التوبيخ ما هو االستفهام اإلنكاري؟   .هو االستفهام الذي ُيقص 

                                                           

 4٣: النساء (  

 ٢١: الجن(   
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النكرة  :إنما هييف سياق االستفهام النكرة التي تعم  أن   :-واهلل أعلم–وهذا أقرب  

 .التي يف سياق االستفهام اإلنكاري

االستفهام  ن  لم؟ أل ؛سياق النفي تعمالنكرة يف : دةوعلى هذا تكون راجعة إلى قاع

عز –كقول اهلل  ؛نه نفيأًيا، فهو كا وإنما يكون منفنكاري ال يكون الذي بعده واقعً اإل

اهلل هذا استفهام إنكاري، ! ؟( )چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئچ : -وجل

سبحانه –ينكر عليهم أهنم يعبدون غير اهلل مع أهنم يعلمون أنه ال يرزق إال اهلل  -عز وجل–

هذا استفهام إنكاري، وهو غير واقع،   چ ېئ  ىئ  ىئچ :  -عز وجل–فقول اهلل ! -وتعالى

 .-سبحانه وتعالى–فإنه ال يوجد خالق يرزقهم من السماء واألرض غير اهلل 

حصول شيء هو ربط : -كما تعلمون-، والشرط الشرطوقد تكون النكرة يف سياق 

: قوله تعالىك ؛اق الشرط فتعم عند جمهور العلماءرة يف سيكفقد تكون الن .بشيء آخر

نكرة يف سياق الشرط فتعم كل بيت حتى بيت اإلنسان،  "ابيوتً "(1 ) چ ٴۇ  ۋ   ۋ چ

هنا نكرة يف فتشمل جميع البيوت أل ؛تدخل يف اآليةفإذا دخلت بيتك فسلِّم على نفسك، ف

 .سياق الشرط

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ :  -عز وجل–وكذلك قول اهلل 

؛ طرنكرة يف سياق الش "لحصا"و   چڈ  ژ  ژچ فهنا (   )چگ  گ  گ

خل يف هذا الشرط، نسان فيه دفكل عمل شرعه اهلل وأخلص اإل ،فتعم كل عمل صالح

هذا  :ا، إياك أن تقولاهلل حياة طيبة، فال تحقرن  من المعروف شيئً ن يحييه أفصاحبه موعود 

 ا هلل وقد شرعه اهلل إال كان جزاؤه أ نفإنه ما من عمل صالح تعمله مخلًص  !العمل صغير

                                                           

 4 :فاطر(   

    : النور(    

 ١٠: النحل(   
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طيبة، وبمقدار ما تعمل بمقدار ما تدخل يف الجزاء، بمقدار ما تعمل من  ُتحيا حياةً 

 .الصالحات بمقدار ما تطيب حياتك، وهذا من العموم

يعني المضاف : المضافو .هو خالف التثنية والجمع: ، المفردوالمفرد المضاف

: عز وجل–قول اهلل  مثل ؛عند األكثرفالمفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم  .إلى معرفة

؛ فيعم -وهو لفظ الجاللة -إلى معرفة ضافم ،مفرد ،مسا (2 ) چ   ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

، -سبحانه وتعالى– اسم من أسماء اهلل أبدأ متربِّكا بكل   :"بسم اهلل"كل اسم، فلذلك معنى 

 .فيدخل فيها كل األسماء

مضافة إلى  "أم"(  ) چ ڍ  ڌ  ڌچ : -عز وجل-وقول اهلل

 .دة؛ فإهنا تكون محرمةبعيكل أم، االم القريبة واألم الفيدخل فيها الجمع؛ 

 "ربك"اسم،  نكرة، "بنعمة"(4 ) چ   ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀچ : -عز وجل-قول اهلل

 .ث هباع لإلنسان أن ُيحدِّ مضاف، فيشمل كل نعمة ُيشر  

أنعم اهلل ذا إ .اإلنسان، وأن تظهر الطاعة بسببهاثرها على أأن يظهر : والتحديث هبا 

ولذلك  ؛ن تظهرالطاعة عليك بسببهاأو ،ثرها عليكأأن يظهر  :نعمة فالتحديث هباعليك ب

فمن التحديث بنعمة  ، إذا رزقك اهلل مااًل "ن التحديث بنعمة اهللالصدقة م  ": يقول العلماء

ث بنعمة المال ؛أن تتصدق بشيء منه :المال  .فهذا من التحد 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ : -عز وجل– قول اهلل كذلك مثاًل 

 "نسك" چ ڭچ مضافة إلى ياء المتكلم،  "صالة" چڭ چ (  ) چۈ  ۈ  

                                                           

 ٢: الفاتحة(  ٢١

 ١4: النساء(   

 ٢٢ :الضحى(  ٢3

  ٢٣١: األنعام(  ٢1
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-إنما هو هلل نسان وذبح اإلنسان نسك اإل نسك، فكل   كل   فيعم   ؛مضاف إلى ياء المتكلم

 .وهذا باب طويل تدخل فيه آيات كثيرة من آيات القرآن. -سبحانه وتعالى

  ربة بعموم وال تعترب سبب النزول وحده؛ فإن  الع: )إلى شيء؛ فقالالشيخ هنا أشار

 .(اللفظ ال بخصوص السبب

سبب خاص وكان لنزلت بأسباب، فإذا نزلت اآلية  -يا إخوة-بعض آيات القرآن  

ل على العموم ألن  القرآن تشريع  هه؛شب  مما يُ  فتشمل سببها وغيره ؛لفظها عاًما فإهنا ُتحم 

لعموم، على اعام فإهنا تكون  عام، لم ينزل لزيد أو عمر من الناس، فإذا نزلت اآلية بلفظ  

 يف اآلية ة،سبب النزول يدخل قطًعا يف اآلي إن  : لكن يقولون
 
 .دخوله قطعي

 :أسباب النزول على ثالثة أقسام: -وانتبهوا لهذا يا إخوة-والعلماء يقولون  

 -وإن نزلت يف سبب خاص -ل على العمومأن يوجد يف اآلية ما يد :ولالقسم األ

 فهنا تعم قطعً 
 
 . ا، عمومها قطعي

(6 )چ ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ : -عز وجل– مثل قول اهلل
هذه اآلية  

 -عز وجل- ن؟ يف امرأة، واهللسبب نزولها يف م   .هنا نزلت يف المخزومية التي سرقتإ :قيل

غير من نزلت فيه اآلية؛ فهنا اآلية عامة  فذكر السارق وهو چ ٺ  ٺچ : قال

 .قطًعا

صفوان، فأيضا تكون اآلية عامة؛ هنا نزلت يف الرجل الذي سرق رداء أ :ويف قول

ليست التي فذكر السارقة وهي  چ ٺ  ٺچ : هنا نزلت يف رجل واهلل يقول أل

 .نزلت فيها اآلية؛ فيدل هذا على العموم قطًعا

إذا كان يف اآلية ما يدل على العموم وعدم القصر على : النوع األولإذن انتبهوا؛ 

 .وم قطعياء يف العموم، ولذلك يقولون العمهذا ال إشكال فيه عند العلم ؛السبب الخاص

                                                           

 4١: المائدة(  ٢٣
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: -عز وجل–أن يوجد يف اآلية ما يدل على التخصيص؛ كقول اهلل : القسم الثاين

 .فهذه مقصورة على سببها قطًعا(  ) چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ

دل على التعميم وال على التخصيص لكن  لفظ أال يوجد ما ال ي :الثالثوالقسم 

ل على عموم اللفظ عند الجمهور ؛اآلية عام  .فهنا ُتحم 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ : -عز وجل–لة، من ذلك قول اهلل ولهذا أمث

هذه نزلت يف هالل بن أمية عندما قذف امرأته،  ؛-آيات المالعنة- اآليات(8 )چ ڭ

ا جاولكن  العربة بعموم اللفظ، فليست مقصورة  عويمر  ءعلى هالل ابن أمية ولذلك لم 

 أيقتله فتقتلونه رجل وجد مع امرأته رجاًل ! يا رسول اهلل): فقالالعجالين إلى رسول اهلل 

جاء فوجد مع رجل  -المسلمين يجير نسأل اهلل أ نوالعياذ باهلل، –، رجل (أم كيف يصنع؟ 

، (أم كيف يصنع؟) القاتل ُيقت ل ألن  ( ؟أيقتله فتقتلونه: )فقال -يعني يزين هبا-امرأته رجال 

مع أن  اآليات إنما الحديث؛ (( نزل اهلل القرآن فيك ويف صاحبتكأقد : ))فقال النبي 

 .عربة بعموم اللفظ ال بخصوص السببلكن  ال نزلت يف هالل

 أصاب رجاًل  ن  أ -رضي اهلل عنه–استعمل هذا؛ ففي حديث ابن مسعود  والنبي  

فُأنزلت  ؛لهذلك فذكر تى رسول اهلل أف ؛-يعني امرأة محرمة عليه قبلها–من امرأة قبلة 

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  چ : عليه

، ((هبا من أمتي ل  م  ن ع  لم  : ))ألي هذه؟ فقال النبي : فقال الرجل(  ) چ  ۆ        ۆ

 ، إذن النبي ((هملجميع أمتي كلِّ : ))يف نفس القصة -رضي اهلل عنه–ويف حديث حذيفة 

لجميع أمتي : ))لك قالالسبب؟ إلى عموم اللفظ؛ ولذخصوص نظر إلى عموم اللفظ أو

 .هنا نزلت يف هذا الرجلأمع (( كلهم

                                                           

  1٠: األحزاب(  ٢٠

   ٣: النور(  ٢١

  ٢٢3: هود(  ٢١
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: فقال -اهلل عنهما رضي–ا وطرق فاطمة وعليً  يف القصة عندما جاء النبي  ؛اأيًض 

  -يعني أال تصلون من الليل؟-(( أال تصلون؟))
ٌّ
ما نفسنا بيد يا رسول اهلل إن: )فقال علي

إنما ) :جواب، فقالأجاب هبذا ال -رضي اهلل عنه–علي ، (عثنا بعثناأن يباهلل فإن شاء اهلل 

 : -رضي اهلل عنه–يقول علي فانصرف رسول اهلل  ،ال شك فيه وهذا حق؛ (نفسنا بيد اهلل

 شيًئا، وسمعُته )
 
نسان أكثر شيء وكان اإل}: يضرب فخذه ويقولوهو مدبر ولم يرجع إلي

استعملها  هذه اآلية نزلت يف الكفار الذين يجادلون يف آيات اهلل؛ لكن النبي  ؛(({جدال

العربة  ، فيدل ذلك على أن  -رضي اهلل عنه وأرضاه–استعملها يف علي  ؛يف عموم لفظها

 .بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

  ل جميع األحداث والوقائع الواقعة والتي فينبغي أن تُ : )-رحمه اهلل–قال نز 

شيء  لكلِّ  القرآن تبيان   فبذلك تعرف أن   ؛ال تزال تحدث على العمومات القرآنية

 .(ن بيانه وتوضيحهآإال ويف القر من األمور مر  أنه ال يستجد  أو

ن داللة عليه، وال آ، فما من خير لالمة إال ويف القرخير القرآن حوى كل  ! اهلل أكرب 

اهلل  ذلك بالقرآن؛ ألن  على دث وتستجد المستجدات ويستدلون زال العلما تحدث الحوا

 .فالقرآن تبيان لكل شيء(21)چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ : قال -عز وجل–

، "أن  االحكام إنما هي يف عمومات القرآن" :-رحمه اهلل–ر ابن تيمية ولذلك يقرِّ  

فأكثر األدلة إنما  ؛النصوص محدودة والحوادث متجددة: نويعني بعض األصوليين يقول

نه يدخل فيها كل إعمومات القرآن، ف: ؛ أكثر األدلةال: شيخ اإلسالم يقول! هو القياس

 .يل أو على سبيل الداللة الكليةا على سبيل التفصإم   ؛شيء

 كان يف مطعم رجاًل  ن  أ: ا يذكر قصةسمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين مرارً لذلك و

بل ربنا  ؛نعم: قال! ا لكل شيءيف القرآن تبيانً  إن  : أنتم تقولون: مع رجل غير مسلم، فقال له

: أخربك، فدعا صاحب المطعم وقال: فأخربين كيف ُيصن ع هذا الطعام؟ قال: يقول، قال

                                                           

 ١١: النحل(  ١٠
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هذا ليس من : اسمع، قال: كذا وكذا وكذا، قالنصنعه : كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال

فالقرآن ( 2)چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  ٺ چ : بلى أخذُته من القرآن": القرآن، قال

 .مومات القرآن شاملة لكل شيءفع ،"علمني كيف أعرف

ز القرآن م": لذلك قال العلماء ن يعوز القرآن أ ، يعني قل  "ن كان به خبيًراقل  أن ُيعو 

فعمومات القرآن يدخل تحتها الحوادث التي  ،المن كان به خبيرً الداللة على المسألة 

 .ن طلب الدليل من القرآن وجدهوقعت والحوادث التي لم تقع، فم  

  أن  األلف والالم الداخلة على : ن أصولهوم  : )-رحمه اهلل–ويقول

 .(تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاين األجناسأسماء على ووصاف األ

هذا يستغرق جميع معاين هذه  فإن   "أل"إذا وجدنا صفة ودخلت عليها  نييع 

ڻ    ڻچ :  -عز وجل–مثل قول اهلل  ويشمل جميع معاين هذه الصفة؛ الصفة،

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ   :-إلى قوله تعالى چ ۀ  ۀ  ہ

، هذه صفات چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  ،(22)چ   ۅ  ۅ

فيدخل يف اإلسالم جميع  چ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چثم جاء الثواب 

عز –شعائره؛ الصالة، الصيام، الحج، الزكاة، جميع شعائر اإلسالم تدخل يف قول اهلل 

ويدخل فيها  ،ويدخل يف المزكي ،فيدخل فيها المصلي چڻ  ڻچ : -وجل

نسان من من شعائر اإلسالم، وعليه يكون حظ اإل كذاويدخل فيها الذاكر، وه ،الحاج

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چجزاء الصفات، يعني هنا ألالجزاء بمقدار تحقيقه 

ل اإلنسان ما من شعائر اإلسالم ك   چۅ من شعائر له هذا الثواب، وإذا نقص  ل  مُ إذا كم 

 .وذلك لعموم هذه الصفة ؛اإلسالم نقص هذا الثواب

                                                           

 34: النحل(  ١٢

 41: األحزاب(  ١١
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 : نوعان  هي: ، العلماء يقولونوكذلك أسماء األجناس

 .؛ يعني جمعاسم جنس جمعي-

 .واسم جنس إفرادي-

ق بينه وبين واحده هو الذي يدل على أكثر من اثنين، وُيفر  : جمعيالجنس الاسم أّما 

اسم جنس : م جنس جمعي، وشجرة وشجر؛ شجرسا: كبقرة وبقر، بقر ؛بالتاء غالًبا

 . اسم جنس جمعي: مل  وكلمة؛ فك   م  ل  جمعي، وك  

ق على القليل والكثير بلفظه، يعني لفظ صدُ فهو ما ي  : ا اسم الجنس اإلفراديوأمّ 

نه يصدق على هذا اسم جنس إفرادي؛ أل ؛ماء: مثل ؛ق على القليل والكثيردُ ص  واحد ي  

القليل  !عني ليس القليل ماء والبحر ماءاتماء، ي: ماء، والبحر: القليل والكثير، فالقليل منه

 .يصدق على القليل والكثير "إنسان"إنسان، : ذهب، وكذلك: كذلك. ماء والكثير ماء

عز –قول اهلل  -مثاًل -اقتضى العموم، ومن ذلك  "أل"إذا دخلت عليه  سفاسم الجن

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ     چ: -وجل

نسان خلق هلوعا، ما معنى إلا مسان عمونفجنس اإل چ چ  چ  چ ،( 2) چژ   ڑ  

ر يف القرآن إنسان  فيشمل كل   چڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ    چ: هلوعا؟ ُفسِّ

. الصالة فإهنم يخرجون عن هذابين العاملين دالموحِّ إال  چژ   ژ    چإال من استثني 

فجنس اإلنسان (24)   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : -تعالى–لك قول اهلل ذكو

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چاسُتثني  نخسر إال ميف 

 .چٺ

                                                           

 ١١ - ٢١: المعارج(  ١4

 4 - ٢: العصر(  ١3



    
 

 

 8  الرحيلي سليمان الشيخ لفضيلة 

ا قال  دل  على هذا، ألم نقرأ يا إخوة يف حديث التشهد أن النبي  والنبي  لم 

فإنكم إذا قلتم ذلك سل متم : ))قال(( السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين: قولوا: ))لهم

علينا وعلى عباد اهلل  السالم": ، إذا قلت  ((على كل عبد صالح يف األرض ويف السماء

يف  حكل عبد صالى عل ؛ فتعم، فتكون سلمت   "أل"هذه الصفة دخلت عليها  ؛"الصالحين

 .ى عموم الصفاتا يدل علذهاألرض ويف السماء، و

  أنه يدعو إلى توحيد اهلل: ومن  كليات القرآن: )-رحمه اهلل–قال الشيخ 

ومعرفته؛ بذكر أسماء اهلل وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وعلى 

ما يدعون من دونه هو  أوصاف الكمال وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق وأن  

  .(دون اهلل من كل الوجوه الباطل، ويبي ن نقص كل ما ُعبد من

بل أعظم كليات القرآن على اإلطالق، وهي الجامعة  ؛هذه كلية من كليات القرآن

اب اهلل يف كت ته توحيد، ما من آية من آيالكل خير، وهي الدعوة إلى التوحيد، فالقرآن كل  

ااهلل إال وهي تدل على التوحيد  :؛ إم 

 .بالمطابقة -

 .أو التضمن -

 .أو االلتزام -

 . ك أعظم كليات القرآن على اإلطالق هو التوحيدولذل 

نسان هو إلرض، وأشرفها، فأشرف علم عرفه اوالتوحيد هو أعظم العلوم على األ

 .ى التوحيدلالقرآن بمكيه ومدنية كله يدعو إ أن  : وكما قلنا .التوحيد

وتوحيد  ،هيةوحيد األلووت ،توحيد الربوبية: والقرآن فيه التوحيد بأنواعه الثالثة 

ر توحيد األ ر أي توحيد؟ يقرِّ نه الذي أل ؛لوهيةاالسماء والصفات، لكن  أكثر اآليات يقرِّ

 .-سبحانه وتعالى–النزاع، وهو أصل حق اهلل  وقع فيه
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عة، وأساليب متعددة، فالقرآن يدعو إلى  ودعوة القرآن إلى التوحيد بطرق متنو 

 :نه تتفق عليهالتوحيد ببيان األدلة عليه، وأ

 .الداللة القرآنية -

 .والداللة الكونية -

 .والداللة النفسية - 

 .والداللة الفطرية -

 ،فالسماء بإحكامها ن؛آليات يف الكوايه وتدل عل ،تدل عليه آيات القرآن فالتوحيد

 .-سبحانه وتعالى–تدل على توحيد اهلل  ؛والجبال بثبوهتا ،واألرض بتيسيرها

–تدل على توحيد اهلل القادر  -نفس اإلنسانيف يعني التي - واآليات النفسية

وعينيه وقعتا يف  ،أنفه وقع يف مكانه ن  أنسان إذا نظر يف نفسه كيف ، فاإل-سبحانه وتعالى

وكيف  ،ن أن تتضرر وكانت مجوفةم  من فوقها  العين ُحمي ت بسقف   ن  أمكاهنما، وكيف 

 .هذا يدل على التوحيد وكيف؟ وكيف؟ فإن   ،ُوضع اللسان

فهذا طريق من طرق دعوة القرآن إلى  .وكذلك الفطرة السوية تدل على التوحيد

 .التوحيد

سن عاقبته يف وُح  ،سن آثاره يف الدنياوُح  ،سنهببيان ُح  :والقرآن يدعو إلى التوحيد

، التوحيداآلخرة، وبيان أنه ما من مخير لإلنسان يف الدنيا وال يف األخرى إال وهو من ثمار 

ه فهذا من طرق القرآن يف بيان دعوة القرآن  .وسوء عاقبة أهله ،وسوء آثاره ،وبيان سوء ضد 

 .إلى التوحيد

 ،وذكر أسمائه وصفاته ،بمدح نفسه :دعا إلى التوحيد يف القرآن -عز وجل–واهلل 

 .مستحق للعبودية هن  هذا يدل على أنأل ؛الكمال المطلق هلل من كل وجه وبيان
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بصفة ن ذلك إذا دعا إلى التوحيد قر اهلل ولذلك إذا تأملت  آيات التوحيد تجد أن   

هو  -سبحانه–ل أنه من صفاته، فيمدح نفسه هبذه الصفة التي فيها الكمال المطلق ليدلِّ 

 .المستحق للعبادة

وما  ،وبيان أحوالهم ،الكريمة التوحيد صفة أهلببيان  :دعا القرآن للتوحيد ؛اأيًض 

 ،وبيان صفات أهل الشرك القبيحة. زماهنمأمختلف بمن النصر والتأييد  لهم يجعله اهلل

 .وبيان سوء منقلبهم، هل اإلشراكأوبيان سوء 

وأنا ما دونه هو  ،وأن عبادته هي الحق ،اهلل حق ببيان أن   :-ذكر الشيخكما -أيًضا 

 .-سبحانه وتعالى–الباطل، فالحق هو المستحق أن ُيعب د 

ن دون اهلل -عز وجل–وبي ن اهلل  هنم ال يملكون أ من العبادات عبادهتا باطلة، وأن م 

ولو ذبابة، شيء  مهما كان يقدرون على خلق ال ا، وشيئً نفسهم وال ألحد من الخلق أل

اهلل له، وما وليس لهم مع اهلل شرك، وما هلل منهم ظهير، وال يملكون الشفاعة إال لمن أذن 

فكل هذا من طرق دعوة القرآن إلى  .ا من العبادةال يستحقون شيئً م فإهندام ذلك كذلك 

 .التوحيد

يز المسلم أن ج  ست  وإذا كان هذا شأن التوحيد ومنزلة التوحيد يف كتاب اهلل فكيف ي  

ال شك أن التهوين من شأن التوحيد قبيح بعبد اهلل، فكيف  !ن من شأن التوحيد؟هوِّ يُ 

 ! سب نفسه للعلم؟ن ينكيف بم  ! بطالب العلم؟

بع طريقة ن ات  ق، هو م  ق، والداعية الموف  ق، وطالب العلم الموف  المسلم الموف  

ال صالح  هوته دائرة على التوحيد، وأيقن أنوجعل دع ،ن التوحيدأفأعلى من ش ؛القرآن

 .للبالد والعباد إال بالتوحيد

لى إإلى ع ظم شأن التوحيد، وينب هنا اهلل : يف القرآنوهذا المراد من ذكر هذه الكلية  

 .ا إلى التوحيدينبغي لإلنسان أن يقضي حياته داعيً  هه، وأنيعظم الدعوة إل
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ل ما ُبعث د النبي  التوحيد، فآخر ما  :عا إلى التوحيد، وآخر ما أوصى بهأو 

التوحيد، وهنى عن صور من الشرك، وهكذا ينبغي أن يكون : أوصى به عند حضور الموت

را له ،ا إليهداعيً  ،ا من شأنهمعليً  ،بالتوحيد عتنًياالمسلم م  .مقرِّ

  ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد : )-رحمه اهلل–ثم يقول الشيخ

 سن أحكامه، ويبي ن ما وُح  ،، وصدق إخباراته كلهاتمامهوصدقه؛ ببيان إحكامه و

لين من األو   ه فيه أحد  لحقُ من الكمال البشري الذي ال ي   كان عليه الرسول 

ر ذلك قين، ويقرِّ توا بمثل ما جاء به إن كانوا صادأن يبأ واآلخرين، ويتحداهم

وبالنصر  ،بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والربهان

ل بين ما جاء به من الحق يف أخباره ن، ويقاب  ظهور، وبشهادة أهل العلم المنصفيوال

والباطل ن الكذب يف أخبارهم ن به م  وكان عليه أعداؤه والمكذبما  وأحكامه وبين 

عة ر ذلك يف المعجزات المتنوِّ  ( يف أحكامهم كما يقرِّ

هذه ثاين الكليات العظمى يف القرآن، وهي متعلقة بحبيبنا ونبينا محمد ! كربأاهلل 

.  والعلم بشأن محمد  ِّا بعد العلم باهلل هو ثاين العلوم شرفً  ه وصحة ما جاء بهوحق–

صلى –وبيان صدقه وصحة ما جاء به  ن جاء ببيان حق النبي آوالقر. -سبحانه وتعالى

 .عةوِّ نبطرق مت -اهلل عليه وسلم

ناقض فيه، ببيان إحكامه وتمامه، فال ت   : رسول اهللفجاء بيان صحة ما جاء به  -

مبعضه بعًض ا؛ بل يشد دفع بعضه بعًض وال ي   ،اضرب بعضه بعًض وال ي    ،نمتق   ،ا، فهو محك 

 .ال اختالف فيه وال نقص بوجه من الوجوهتمام،

أخرب عن قصص األمم  ، والنبي ببيان صدق إخباراته  :ر ذلكقر   ؛اأيًض  -

 كلا لتوال شاهدً  ،ا للكتبلم يكن قارئً  ،الماضية على وجه التفصيل، وقد كان أمًيا

والنصارى وبقية  وال آخذا لها عن غيره؛ ومع ذلك جاء هبا مع وجود اليهود ،القصص

به حد  أاألمم فلم يجرؤ  : ن يقولأي دعلى حرف مما جاء به، ما جرؤ يهو على أن ُيكذِّ
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صادق يف  فيما أخربت به عن موسى، وال نصراين، وال غير ذلك من األمم، فهو  كذبت  

 ؛عن أمور واقعة ال يمكن أن يعلمها إال بالوحي مم الماضية، وأخربإخباراته عن األ

ا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفً : ))للصحابة يف الواقع؛ كقول النبي  وصدقت  

ير، إلى غير ذلك، وهذا يدل ثوا االختالف الك، ما مات آخر الصحابة إال وقد رأ  ((يًراثك

 .على صدقه 

سن بحُ : -أعني القرآن بي ن ذلك–ء به بي ن صحة ما جاء به وصدق ما جا ؛اأيًض  -

بشيء إال وفيه من  كلها عدل وحكمة، فما أمر الرسول  أحكامهحكام التي جاء هبا، فاأل

ه، سواء كان ه ويخفى علينا بعُض قد نعلم بعض  والُحسن الشيء العظيم،  ةالخير والمصلح

 .مر كبيًرا أو صغيًراهذا األ

أمرنا النبي أمرنا بإقامة الصالة؛ وفيها من الُحسن ما اهلل به عليم، و فالنبي  

 .وفيه من الُحسن ما اهلل به عليم ؛بإعفاء اللحى

ه ير، قد نعلم بعض  ثوفيه من الُقبح والضرر الشيء الكعن شيء إال وما هنى النبي  

 .هوقد يخفى علينا بعُض 

م تام، محك   إذن ما جاء به النبي ، كلها عدل وحكمة أحكام النبي  ؛إذن

 .فأخباره صادقة بي نة، وأحكامه عدل وحكمة، وهذا يدل على صدق النبي 

ر القرآن صدق النبي  ؛أيًضا - ق : وصدقه يف رسالتهيقرِّ المرسلين بإخبار أنه صد 

وا إليه فهي موجودة يف  فكل  حسنة يف دين  جاء به نبي قبل النبي محمد  .ودعا إلى ما دع 

ه جامع لمحاسن األديان وزائد عليها يف دينُ ": ، فكما يقول العلماءدين محمد 

سن ناسًخا لكل دين قبله، فكمال الحُ  -عز وجل–، ولذلك جعله اهلل "المحاسن

 .والمحاسن يف الدين الذي جاء به محمد 

ل، وكل وأكم   أتم   أخرب اهلل به عن األنبياء فهو يف محمد  ن  س  مر ح  أ كل   ؛اأيًض  -

ه عنه األ فمحاسن األنبياء موجودة يف محمد  .أولى بالتنزيه عنه نبياء فمحمد قبيح ُنزِّ
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فدينه فيه محاسن األديان مع زيادة فيه، وذاته  .فيه مع زيادة محاسن  فيها محاسن

 .ياء مع زيادة فيه األنب

هيمنة على ببيان أن  شريعته م: وعظيم منزلته ن صدق الرسول آبي ن القر ؛أيًضا -

 .ناسخة للشرائع قبلها االشرائع وأهن

 نصره على القوم اهلل وأن   ،ببيان نصرة اهلل له :بي ن القرآن صدق محمد  ؛اأيًض  -

ا، فاهلل اهلل حفظه منهم ضعيًفا ونصره قويً  لنيل منه، ولكن  ل مهم وسعيهدالكافرين مع كي

 ح  
ا يف ر من الناس، وحفظه قويً ا لم يكن له مناص  ه يف مكة بين ظهور المشركين، ضعيفً ظ  ف 

 .ه على القوم الكافرين، وهذا دليل على صدقهر  ص  المدينة ون  

اهلل له من أوصاف  ع  م  ببيان ما ج   :وصدقه كذلك بي ن القرآن منزلة النبي  -

كمل ما يمكن أن فيه أ لوجدت  سيرة النبي  الكمال البشري يف جميع أحواله، ولو تأملت  

 .يف جميع أحواله، صلى اهلل عليه وسلم ،يف معامالته ،يف أخالقه ؛يكون يف البشر

خلق  فكل   ،( 2)چ   ڱ  ڱ     ڱ  ں  ںچ وجمع اهلل له رؤوس ُحسن األخالق 

 .-سبحانه وتعالى–منه أعاله بشهادة ربه حسن فإن للنبي 

 هوأن ،ببيان عظمة القرآن :وصحة ما جاء به أيضأ؛ دل  القرآن على صدق النبي  -

 ،ن يأتوا بمثل هذا القرآنأوبتحديه العرب  ،تيه الباطل من بين يديه وال من خلفهأال ي

ذلك مع كوهنم الفصحاء، لم  هم عنز  ج  و يأتوا بسورة منه، وع  أ ،ويأتوا بعشر سور منهأ

ن، مع فصحاحتهم آآيت بمثل هذا القرنا أستطيع أنا أ :من العرب أن يقول حد  أيجرؤ 

عليه  ك  ح  ض  يت بمثل هذا القرآن أ  أنه يأالشعر، ومن كان أخرق وأحمق وزعم وقوهتم يف 

: لقرآن، فقالا ينزل عليه الناموس وينزل عليه امحمدً  إن  : ا قيل لهكقول مسيلمة لم   ؛الناس

ي ما : ما معك من القرآن؟ قال: وأنا كذلك آيت بالقرآن، قالوا يا ضفدع بنت ضفدعين، نق 

ين  ! فضحك الناس منه، أين الثرى من الثريا؟! ، نصفك يف الماء، ونصفك يف الطينتنق 

                                                           

 3: القلم(  ١1
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عجز أ إحكام القرآن الذي جاء به حتى يف بي ن صدق النبي  -عز وجل–فاهلل 

وا من ن مثل القرآن توا بسورة م  أالعرب يعلمون أهنم يستطيعون أن يولو كان  .البلغاء لتناد 

ا رأوا فصاحة القرآن مُ ل  جل ذلك، لكنهم ع  أل ذلك وبذلوا أموالهم جميعها من جأ وا لم 

 .توا بمثل هذا القرآنأأن ي نيستطيعو هنم الأ

وعظيم  بي ن صدق النبي  -عز وجل– اهلل: -ا أشار إليه الشيخهذ-أيًضا  -

 .نه رسول اهللأب رسول اهلل، وكفى به شهيًدا، فاهلل شهد لمحمد  هبشهادته له أن :منزلته

، ما معنى (بتقريرهو)نحتاج أن نعرف معنى  .(وبتقريره: )أيًضا؛ الشيخ يقول -

رسوله   امحمدً  ن  أبي ن  -عز وجل–اهلل  أن   :-يا إخوة–الشيخ  دي؟ يعني ير(بتقريرهو)

بقي يف الناس ثالًثا وعشرين سنة يقول إنه   بتقريره وإبقائه؛ فالنبي : صادق  فيما جاء بهو

بل  ،وأبقاه اهلل ،ه اهللإلى اهلل، ومع ذلك أقر   حكم   ب كل  نس  وي   ،قال اهلل :ويقول ،يوحى إليه

و يف بعضه ألخذه أ -وحاشاه–ده ونصره وزاده ظهوًرا على الناس، ولو كان كاذًبا يف هذا أي  

ره وأي ده ونصره على من ح  ض  ه وف  ب  ذ  على أخذه، أو بي ن ك   اهلل قادر   اهلل، فإن   ه، ولكن  اهلل قر 

 .وعلى صحة ما جاء به عاداه؛ فدل  ذلك على صدق نبوته 

 ر اهلل المعاد ب: )يقول الشيخ لسماوات لخلقه ذكر كمال قدرته وويقرِّ

على إعادته  الخلق قادر   بدأالذي  ن  أوب س،النان خلق م  ين هما أكرب واألرض اللت  

ويذكر وبأن  الذي أحيا األرض بعد موهتا قادر  على إحياء الموتى، ولى، أ  من باب 

وأهنا نموذج من  ،ُثالت التي شاهدها الناس يف الدنياووقوع الم   ،ه يف األممأيًضا أيام  

 (جزاء اآلخرة

والشأن من كليات القرآن الكريم،  ر  د  الرتتيب والق   الكلية الثالثة يف -يا إخوة-هذه 

الرسل وهذا هو األصل الثالث، وهو ركن عظيم من أركان اإليمان التي اتفقت عليها 

تقامة العبد وهذا أصل عظيم له أثره الكبير يف اس.الشرائع؛ وهو أمر المعاد وحشر العبادو

 .ويف صربه على الدنيا
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ره اهلل    :متنّوعة يف كتابه بطرق   -لعز وج–وهذا قد قرَّ

عن الحشر والمعاد، واهلل خير الصادقين، فاهلل  -سبحانه وتعالى–إخباره : منها 

 .أخرب عن ذلك اليوم وعما يقع فيه

على  ولى قادر  أنشاهم النشأة األ الذي ولى، وأن  األ مهتأأنه يذكر العباد بنش: ومنها

 أن يجتمع ماء الرجل اإلنسان ُخلق ولم يكن شيًئا، وشاء اهلل. أن ينشاهم النشأة األخرى

 .ق هذا اإلنسان، واهلل قادر على إعادته مرة أخرىة ليتخل  أوماء المر

كخلق اهلل للسماوات  ؛دعظم من حشر العباأعلى ما هو ذكر قدرة اهلل : ومنها

 ث  ع  على ب    من الناس، والقادر على هذا قادر  كربأسابق، وهي  واألرض من غير مثال  

 .الموتى

ضية والقرون ه يف األمم المان  ن  ن أيامه وُس عنه م   -عز وجل–ما أخرب اهلل : ومنها

ر  على  والقادر على تدمير األمم يف لحظة من الزمن قادر   ،ا بقدرتهممً أالغابرة، وكيف دم 

 .بعث الناس بعد موهتم

ه اهلل علينا من أنه  :ومنها معلومة، كما  حياء، يف وقائع  اإلبعض الناس  أرىما قص 

الرجل الذي مر  على قرية وهي ، وصاحب البقرة يف سورة البقرة عن -عز وجل–ذكره اهلل 

 .هذا يدل على قدرة اهلل على الحشر والمعاد ونحو ذلك، وكل   ؛خاوية

ومعرفة   اهلل رسولاإليمان بو، توحيد اهلل :أعني – صول الكلية الثالثةهذه األ

ا يف قلوب عظم األصول تأثيرً أهي  -يمان بالمعاد وحشر العبادواإل، ه وصفاته الشريفةحقِّ 

 .ا عظيًماولذلك اهتم هبا القرآن اهتمامً  ،العباد

 اء،عند البلو وحصل له الصرب ،والسعادة ،قت للعبد حصلت له الطمأنينةوإذا تحق  

ر و.؛ وهذه غاية السعادة عند اإلنسانماءوالشكر عند النع يف لذلك نجد أن أعظم ما ُقرِّ

 .القرآن هي هذه األمور الثالثة
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من أسرار  ،ه إلى هذه األمور الثالثةب  نتالمؤمن عندما يقرأ القرآن أن ي   فينبغي على 

يف اآلية وكيف أن اآلية  التوحيد وكيف أن  أن تتدبر إلى هذه األمور الثالثة، : تدبر القرآن

 .وما يف اآليات من اإلخبار عن يوم المعاد وحشر األجساد ،تشير إلى صدق محمد 

 -ا إن شاء اهللونكمل غدً  ولعلنا نقف هنا ،اهيقنا علوعل   ،ذكرها الشيخ فهذه أصول  

ا ال نحتاج أن نقف عنده كثيرً كالم الشيخ الكالم عن المعاين  يفيأتينا ألنه س ،-عز وجل

الشيخ لم يذكر  ،عند القواعد العامة ونستفيد منهاالشيخ قد ذكره، لكن نحتاج أن نقف  ن  أل

له األثر علينا يف  ن قراءتنا للقرآن ويف عملنا فيكوهذا هكذا ولكن ذكره لنستفيد منه يف

 . حياتنا

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وسلم ،واهلل أعلم
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 هاــــة وأهميتــــالتعريف بالرسال

أصول وكليات من أصول )رسالة 

التفسير وكلياته ال يستغني عنها 

ليست رسالة ( المفسر للقرآن

مستقلة وإنما هي أصول وكليات 

يف التفسير كتبها مؤلِّفها ضمن 

تيسير الكريم )كتاب التفسير 

( الرحمن يف تفسير كالم المن ان

دت  .فاستلت منه وُأفر 

قال العلماء يف أهمية ضبط 

 :األوصول والقواعد

لطالب ط ضب  ما ي  عظم إن  أ"

أن يعرف  :العلم   العلم  

 ."هكليات  

شيخ اإلسالم ابن  وقال

الكليات  ط  ب  ن ض  م  ": تيمية

 ."الجزئيات ط  ب  ض  

للمؤلِّف كتاب آخر يف * 

 :ذات الموضوع بعنوان

القواعد الحسان يف )

حوى  (تفسير آي القرآن

قواعد أكثر وأوعب يف 

 .التفصيل من هذه الرسالة

 

 

 

 ةـــــــــالمقدم

علم التفسير؛ : فأشرف علم يعتني به اإلنسان ؛"العلم ي شُرف بشرف متعل قه": يقول العلماء

 .-سبحانه وتعالى-ألنه متعلِّق بكالم اهلل 

 :لها ثالثة أركانالتالوة 

 .إقامة اللفظ.٢

 .وإدراك المعنى.١

 .تلووالعمل بالم  .4

 :أنواع ثالثة ولها

 .تالوة األلفاظ.٢

 .وتالوة المعاين .١

 .لوتالوة العم.4

–ه إنما أنزل القرآنفإن   -عز وجل–ب به اإلنسان إلى اهلل تقر  عظم ما ي  أإدراك معاين القرآن من 

 .ل بهم  لُيعم  ن ث  لُيتدب ر ولُتعل م معانيه، وم   -عز وجل

 لوّ األ رسِ رح الدَّ ش   ص  لخَّ م  
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 "ولــــــــاألص"تعريف 

 ؛جمع أصل: األصول

 :ىواألصل يف لسان العلماء يأيت بمعن

ب -١             ل              ـــــالدلي -٢  المستصح 

 ما ُيقاس عليه - 3            القاعدة المستمرة -4

 حــــاج  الر   -1

: هذه الرسالة هووالمراد باألصول يف 

 :بمعنى؛ القواعد المستمر

 رجع إليها كثير  رق والضوابط التي ي  بيان الط  

 يُ  حكم   :فهي ،من اآليات
 
هم عين على ف  كلي

 .التفسير

 

 "الكليات"تعريف 

 .دخل تحته جزئياتي، وهي ما ي  جمع كلِّ :الكليات

ر بكل  صلُ ما ي   :أو بعبارة أخرى  .ح أن ُيصد 

 :وهي نوعان ؛جوامع القرآن :يف هذه الرسالة الكلياتبمراد الو

الجوامع الكربى التي دعا  :األولالنوع  -٢

إليها القرآن واهتم هبا القرآن؛ كالتوحيد وصدق 

 .محمد 

الكلمات الجوام ع للخير  :والنوع الثاين-١

ر ذكرُ  التقوى : ها يف القرآن، مثلالتي قد تكر 

 .والرب

 ةــــــمؤلِّف الرسال

لم من على الع أكب  ، من  علماء القصيم، -رحمه اهلل-هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

على كتب وأكب   الصغر وهو دون الثانية، وظهرت عليه عالمات الصالح والنبوغ،

رحمه -وكتب شيخ اإلسالم ابن القيم  ،-رحمه اهلل- الشيخين؛ شيخ اإلسالم ابن تيمية

علم : هبا ىومن العلوم التي كانت له عناية كرب، شتى يف علوم  وكان عالًما مشارًكا . -اهلل

علم يكتب فيه بقواعده  أنه يهتم يف كلِّ   -رحمه اهلل-ومما يميِّز كتابات الشيخ . التفسير

 .وأصوله، وبيان كلياته
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 رــــواعد التفسيــــمن ق

 (26) دة األولىــــالقاع : 

 ( النكرة يف سياق النفي تعمّ )

االسم الدال  : النكرة -

 .على غير معي ن يف جنسه

ل قب  أهنا ت   :عالمة النكرة -

 ."ـأل"دخول 

: العموم عند أهل العلم -

ا م  استغراق الشيء ل  هو 

 .ح لهصلُ ي  

 :رة يف سياق النفيكالن -

قد تكون ظاهرة يف .٢

ل- العموم  -يعني تحتم 

دت م   وذلك ن إذا تجر 

ھ  ھ  ھ  چ: مثال ،"م ن"

 .چےۓ ھ  ے 

وقد تكون نًصا يف .١ 

 -تملحيعني ال ت -العموم

، "نم  "إذا ُذكرت معها 

ٱ  ٻ  ٻ  چ: مثال

 .چٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ

 (أو سياق النهي) 

هو : النهي -

طلب عدم 

 .الوقوع

النهي فيه معنى  -

نه نفي أل ؛النفي

؛ للشيء شرًعا

فلذلك العلماء 

ال يذكرون 

النكرة : )قاعدة

يف سياق النهي 

 ؛ألن ا إن(تعم

النكرة يف " :قلنا

 "سياق النفي

شملت أيًضا 

 .النهي

: مثال -

ڳ  ڳ  چ

ڳ  ڱ  ڱ  

 چڱڱ

 

 (يف سياق االستفهام أو) 

 .هو االستعالم: االستفهام

بعض العلماء يرى أن  . ٢

النكرة يف سياق االستفهام 

 .تعم: مطلًقا

وبعضهم يرى أهنا ال تعم . ١

إال إذا كانت يف سياق 

 .اإلنكارياالستفهام 

 أن   -واهلل أعلم-قرب واأل

 :النكرة التي تعم إنما هي

النكرة التي تكون يف سياق 

 .االستفهام اإلنكاري

وعلى هذا تكون راجعة إلى 

النكرة يف سياق النفي : قاعدة

االستفهام اإلنكاري  ن  أل ؛تعم

ا ال يكون الذي بعده واقعً 

 .وإنما يكون منفًيا

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ : مثال -

 چ ی    ی  ی  جئ

 ( يف سياق الشرط أو)

هو ربط : والشرط

حصول شيء بشيء 

 .آخر

ٴۇ  ۋ   چ: مثال -

 چ ۋ 

 

 

 (والمفرد المضاف)

هو خالف  :المفرد  -

 .التثنية والجمع

يعني : المضافو -

 .المضاف إلى معرفة

المفرد المضاف  -

إلى معرفة يفيد العموم 

 .عند األكثر

ٱ       ٻ  چ : مثال -

 چ   ٻ  ٻٻ  

 

                                                           
، وأمثلة ":-رحمه اهلل-قال ابن سعدي (  ١٣ د المضاف ي عم  ، وكذلك المفر  النكرة يف سياق النفي أو سياق النهي أو االستفهام أو سياق الشرط تعم 

 ."ذلك كثيرة، فمتى وجدت  نكرًة واقعًة بعد المذكورات أو وجدت  مفرًدا مضاًفا إلى معرفة؛ فأثب ت  جميع ما ورد يف ذلك اللفظ
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 ( 2) القاعدة الثانية: 

 .(العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب)

  ثالثة أقسامتقسم على أسباب النزول: 

  -وإن نزلت يف سبب خاص -أن يوجد يف اآلية ما يدل على العموم :ولالقسم األ
 
 .فهنا عمومها قطعي

 .چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ: -عز وجل– قول اهلل مثال؛

 .يف اآلية ما يدل على التخصيصأن يوجد : القسم الثاين

 .فهذه مقصورة على سببها قطًعا چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ: -عز وجل– قول اهلل مثال؛

ل على  ؛أال يوجد ما ال يدل على التعميم وال على التخصيص لكن  لفظ اآلية عام :القسم الثالث فهنا ُتحم 

 .عموم اللفظ عند الجمهور

 چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ ھ  ے  ے چ  :-عز وجل- قول اهلل ؛ مثال

 (28) القاعدة الثالثة: 

 (ا على سبيل التفصيل أو على سبيل الداللة الكليةإمّ  ؛شيء عمومات القرآن يدخل فيها كّل )

ر -  ."حكام إنما هي يف عمومات القرآناأل أن  ": -رحمه اهلل–ابن تيمية  قر 

 چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ ٺچ:  :مثال

 القاعدة الرابعة: 

األجناس تفيد استغراق جميع ما أسماء على ووصاف األلف والالم الداخلة على األ) :قال السعدي 

 .(دخلت عليه من المعاين

هذه صفات، ثم جاء   چڻ  ڻ  ۀچ :مثال على دخول األلف واالم على الصفات -

فيدخل يف اإلسالم جميع شعائره؛ الصالة،  چ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چالثواب 

 .جزاء الصفاتألوعليه يكون حظ اإلنسان من الجزاء بمقدار تحقيقه  ،الحج، الزكاة الصيام،

 

                                                           
 ."وال تعترب سبب النزول وحده؛ فإن  العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب": -رحمه اهلل–قال ابن سعدي (  ١٠

ل جميع األحداث والوقائع الواقعة والتي ال تزال تحدث على العمومات القرآنية؛ فبذلك ": -رحمه اهلل–قال ابن سعدي (  ١١ فينبغي أن ُتنز 

 ."أنه ال يستجد  أمر  من األمور إال ويف القرآن بيانه وتوضيحهتعرف أن  القرآن تبيان  لكلِّ شيء و
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 :نوعان ، أسماء األجناس-

ق بينه وبين واحده بالتاء غالًباو ؛اسم جنس جمعي-٢ كبقرة  ؛هو الذي يدل على أكثر من اثنين، وُيفر 

 م جنس جمعيسا: وبقر، بقر

 .ماء: مثل ؛القليل والكثير بلفظهق على صدُ هو ما ي  و ؛واسم جنس إفرادي-١

 چچ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ    چ :مثال

 .چژ   ژ    چإال من استثني  ؛نسان خلق هلوعااإل سان عمومنفجنس اإل

 

 من كليـــــات القـــــرآن

 الكلية األولى:   ( 2)الكلية الثانية :   الثالثةالكلية: 

أّن القرآن كّله يدعو إلى التوحيد، ويدل عليه بطرق ) 

 .(1 )(متنّوعة

توحيد )داللة القرآن على التوحيد بأنواعه الثالثة  -

 :تكون( اللوهية، واألسماء والصفاتالربوبية، وا

 .بالمطابقة .٢

 .أو التضمن .١

 .أو االلتزام .4

 

 

 أن القرآن يبّين 

صحة ما جاء به 

 الرسول 

 :وصدقه

ببيان إحكامه  .1

 .تمامهو

وصدق إخباراته  .2

 .كلها

 .سن أحكامهوح   .3

 ر اهلل المعاد  :يقرِّ

ذكر كمال ب.1

خلقه قدرته و

لسماوات واألرض ل

ِمن ين هما أكبر اللت  

 .سالناخلق 

 بدأالذي  نّ أوب.2

على  الخلق قادر  

إعادته من باب 

                                                           
سن وُح  ،، وصدق إخباراته كلهاتمامهوصدقه؛ ببيان إحكامه و ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد ": -رحمه اهلل–قال ابن سعدي (  ١١

توا بمثل ما جاء به إن ألين واآلخرين، ويتحداهم بأن يمن األو   أحد   ه فيهلحقُ من الكمال البشري الذي ال ي   أحكامه، ويبي ن ما كان عليه الرسول 

ر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والربهان وبالنصر والظهور، وبشهادة أهل العلم  ،كانوا صادقين، ويقرِّ

والباطل يف ن الكذب يف أخبارهم ن به م  وما كان عليه أعداؤه والمكذب  ل بين ما جاء به من الحق يف أخباره وأحكامه وبينالمنصفين، ويقاب  

عة  ر ذلك يف المعجزات المتنوِّ  ".أحكامهم كما يقرِّ

أنه يدعو إلى توحيد اهلل ومعرفته؛ بذكر أسماء اهلل وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وعلى ":-رحمه اهلل–قال ابن سعدي (  4٠

 ."وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق وأن  ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبي ن نقص كل ما ُعبد من دون اهلل من كل الوجوهأوصاف الكمال 

 



    
 

 

 2  الرحيلي سليمان الشيخ لفضيلة 

يبّين القرآن أن التوحيد تتفق عليه أربع أنواع من  -

 :األدلة

 .الداللة القرآنية .٢

 .الداللة الكونية .١

 .الداللة النفسية .4

 .الداللة الفطرية .3

 :بعدة طرق إلى التوحيد دعا اهلل يف القرآن -

وبيان الكمال  ،وذكر أسمائه وصفاته ،بمدح نفسه.٢

مستحق  ن  هذا يدل على أنهأل ؛المطلق هلل من كل وجه

 .للعبودية

وحسن  ،آثاره يف الدنياسن وُح  التوحيد، سنببيان ُح .١

عاقبته يف اآلخرة، وبيان أنه ما من مخير لإلنسان يف الدنيا 

وبيان سوء  ،وال يف األخرى إال وهو من ثمار التوحيد

ه  .وسوء عاقبة أهله ،وسوء آثاره ،ضد 

 ،وبيان أحوالهم ،الكريمة التوحيد ببيان صفة أهل. 4

. زماهنمأمختلف بمن النصر والتأييد  لهم وما يجعله اهلل

هل أوبيان سوء  ،وبيان صفات أهل الشرك القبيحة

 .وبيان سوء منقلبهم، اإلشراك

وأنا ما دونه  ،وأن عبادته هي الحق ،اهلل حق ببيان أن   .3

سبحانه –هو الباطل، فالحق هو المستحق أن ُيعب د 

 .-وتعالى

ن دون اهلل من العبادات عبادهتا باطلة،  أن  ببيان . 1 م 

  ويبّين ما كان عليه

من  الرسول 

الكمال البشري 

فيه ه لحق  الذي ال ي  

لين من األوَّ  أحد  

ذاته فواآلخرين، 

  فيها محاسن

األنبياء مع زيادة 

 .فيه 

 ى اهلل ويتحد

توا أبأن ي الثقلين

بمثل ما جاء به إن 

 .كانوا صادقين

  ر اهلل صدق ويقرِّ

 :نبيه فيما جاء به

بشهادته تعالى بقوله .1

 .وفعله وإقراره إياه

وتصديقه له بالحجة  .2

وبالنصر  ،والبرهان

 .والظهور

وبشهادة أهل العلم .3

 .المنصفين

 .ولىأ  

وبأّن الذي أحيا .3

األرض بعد موتها 

قادر  على إحياء 

 .الموتى

ه يف أيامِ  وبذكر.4

ووقوع  ،األمم

ث الت التي الم  

شاهدها الناس يف 

وأنها نموذج  ،الدنيا

 .(  )جزاء اآلخرة من

–إخباره وب. 5

عن  -سبحانه وتعالى

الحشر والمعاد، 

واهلل خير الصادقين، 

فاهلل أخبر عن ذلك 

 .اليوم وعما يقع فيه

                                                           

ر اهلل المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات واألرض اللت ين هما أكرب م ن خلق الناس، وبأن  الذي ": -رحمه اهلل–قال ابن سعدي (     ويقرِّ

ه يف األمم، ووقوع بدأ الخلق ق ادر  على إعادته من باب أ ولى، وبأن  الذي أحيا األرض بعد موهتا قادر  على إحياء الموتى، ويذكر أيًضا أيام 

ُثالت التي شاهدها الناس يف الدنيا، وأهنا نموذج من جزاء اآلخرة  ".الم 

 



    
 

 

    33  وُكلِّيات الّتفسيِر أصوِل ِمن وكلّياٍت أصوٍل شرِح من األول الدرس 

ا، نفسهم وال ألحد من الخلق شيئً يملكون ألهنم ال أو

ولو ذبابة، وليس شيء  مهما كان يقدرون على خلق ال و

لهم مع اهلل شرك، وما هلل منهم ظهير، وال يملكون 

 .الشفاعة إال لمن أذن اهلل له

ق، والداعية ق، وطالب العلم الموف  المسلم الموف  -

ن أمن ش فأعلى ؛بع طريقة القرآنن ات  ق، هو م  الموف  

ال  وجعل دعوته دائرة على التوحيد، وأيقن أنه ،التوحيد

 .صالح للبالد والعباد إال بالتوحيد

  ِبين ما  القرآن لويقاب

جاء به من الحق يف 

أخباره وأحكامه 

وبين ما كان عليه 

ن وأعداؤه والمكذب

ن الكذب يف به مِ 

والباطل أخبارهم 

يف أحكامهم؛ كما 

ر ذلك يف  يقرِّ

المعجزات 

عة  .المتنوِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


